
OBOROVÁ RADA  6. února 2020 

 

Na zasedání byli přítomni v potřebné většině členové obou současně fungujících oborových rad pro 

program D-IN4 i D-INF. Jednání vedl prof. Hliněný. 

D-IN4 

Přítomni: prof. Hliněný, prof. Kozubek, prof. Kučera, prof. Matyáš, prof. Matyska, prof. Sekanina 

D-INF 

Přítomni: prof. Hliněný, prof. Jančar, prof. Kozubek, prof. Kráľ, prof. Kučera, prof. Matyáš, prof. Sekanina 

 

 

Program: 

1) Hodnocení studentů oborovými komisemi 
2) Stipendia  
3) Žádosti studentů 
4) Přijímací řízení 
5) Komise pro přijímací řízení 
6) Komise pro SDZ a obhajoby tezí 
7) Oborové komise 
8) Povinná zahraniční stáž 
9) Různé 
10) Elektronicky odsouhlasené komise pro obhajoby disertací 

 

 

Ad 1) Seznámení s hodnocením studentů oborovými komisemi 

Seznamy projednávaných studentů viz přílohy v ISu. 

Každá komise hodnotila zvlášť svůj okruh studentů. Komise shledaly téměř všechna hodnocení i roční  

plány v pořádku a schválily je. Připomínky byly ke studentům:  

jména viz neveřejný zápis končí 10. semestr studia. 

Doc. Pavel Matula byl členy OK PST pověřen k promluvě se školiteli daných studentů a vyjasnění a 

doplnění předpokládaného termínu odevzdání disertace do ISP jméno viz neveřejný zápis (k 31. 1. 

2020 doplněno školitelem do hodnocení, ke dni zasedání OR už v pořádku) a publikačního progresu 

jméno viz neveřejný zápis.  Pokud se publikační činnost jméno viz neveřejný zápis během semestru 

jaro 2020 nezlepší, navrhla OK pozvat studenta na jednání OR (září 2020) k vyjasnění stagnace a 

nalezení možného způsobu nápravy. Ze strany OVV byl jméno viz neveřejný zápis o tomto ústně 

informován. 

Hodnocení i plány studia OR všem kontrolovaným studentům schválila. 

Ad 2) Stipendia  

a) Stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu - čl. 6 Stipendijního řádu MU 

 1. semestr prezenční formy phd studia ve výši 6000 Kč za únor 2020 

               - zápis do studia bude 14. 2. 2020  
 

 1. - 4. ročník prezenční formy phd studia (s nástupem do studia od jarních semestrů) ve výši  

12000,- Kč měsíčně od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.     



(Dotace nepokrývá celou částku 12.000,- Kč, kterou požaduje k výplatě phd studentům RMU.  

Hradí se tedy z dotace ze zakázky 1114 -  11.200,-Kč a ze zakázky 1111 - 800,-Kč) 

 

OR schválila výše uvedená stipendia pro relevantní studenty. 

 

b) Stipendia pro studenty 9. semestru dle čl. 4, Stip. programy FI MU 

Oborové komise doporučily vyhovět žádostem o stipendium všem studentům: 

jména viz neveřejný zápis 

 

OR schválila stipendia ve výši 7.000 Kč měsíčně od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 ze stipendijního fondu  

FI MU pro všechny výše zmíněné studenty. 

 

c) Stipendia dle čl. 13,  Stip. programy FI MU 

na podporu atraktivity doktorského studia (tabulka - prof. Hliněný, dr. Šmerk) 

OR odsouhlasila návrh prof. Hliněného na zvýšení stipendií z 3.700 Kč na 4.000 Kč měsíčně.  

Prof. Hliněný toto jménem OR projedná s paní tajemnicí. Platnost zvýšených stipendií bude od března 

2020 (jarní semestr 2020).   

 

 

Ad 3)  Žádosti  

a)  Změna oboru z IN na PST, respektive na novou specializaci Metodologie a technologie  
      počítačových systémů (DIIA) – jména viz neveřejný zápis  
OK doporučily vyhovět všem studentům. Jejich téma výzkumu odpovídá více specializaci DIIA. 
OR souhlasí. 

b)  Přestup z anglického programu do českého – jméno viz neveřejný zápis (doc. Petr Matula),  
studentka dodala potřebné dokumenty dokládající znalost češtiny. 
      
OK s přestupem souhlasila. OR souhlasí. 
 
Na zasedání OK se rozvinula diskuze, zda by se neměly nějak podrobněji specifikovat požadavky na  
podobné převody studentů. Téma se přesunulo k diskuzi na OR. 
OR se usnesla, že pro tyto převody musejí studenti doložit oficiální potvrzení znalosti českého 
jazyka (stejně jako dosud). 

c)  Žádost neabsolvovat dvakrát neúspěšný volitelný předmět PB165 – jméno viz neveřejný zápis  
(prof. Matyska).  
OK nedoporučily vyhovět (jedná se o bakalářský předmět). Student byl pozván na zasedání OR k podání 
vysvětlení. Student a školitel velmi podrobně objasnili členům OR důvod, proč předmět nebyl 
absolvován.  
Členové OR nakonec záležitost posoudili ve prospěch studenta a doporučili proděkanovi povolit volitelný 
předmět neabsolvovat. 
 

 

Ad 4)  Přijímací řízení 

Do přijímacího řízení v doktorském programu Informatika se přihlásilo 14 uchazečů. 

 

Komise pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Informatika ve složení:  

prof. Matyáš - předseda, prof. Hliněný, prof. Kozubek, prof. Kučera doporučila oborové radě a panu 

děkanovi k přijetí do doktorského studia od semestru jaro 2020 následující uchazeče: 

 



Fundamenty informatiky (DIFI) – 3 
jména viz neveřejný zápis 
 
Technologie a metodologie počítačových systémů (DIIA) – 3 

jména viz neveřejný zápis  

 

OR souhlasí s přijetím všech výše zmíněných uchazečů a předává své stanovisko k rozhodnutí  

panu děkanovi. 

  

 

PhD uchazeči, kteří si podali přihlášku, ale nezaplatili poplatek a nedodali ani další povinné přílohy: 

tzn. automaticky nepřijmout (zastavení přijímacího řízení) 

jména viz neveřejný zápis 

 

 

Ad 5)  Komise pro přijímací řízení 

OR se usnesla, že komise pro přijímací řízení bude i nadále stálá a sestávat převážně ze tří členů:  

garant doktorského studijního programu a dva předsedové oborových komisí. 

V případě, že by se jeden z výše zmíněných členů nemohl fyzicky účastnit ústní části přijímacího 

řízení, účastní se jí místo něj čtvrtý člen komise, kterého dojedná garant programu.  

 

OR (vč. členů stálé komise pro přijímací řízení) silně doporučuje školitelům budoucích studentů,  

aby své souhlasné stanovisko s vedením studenta a jeho výzkumným zaměřením popsali co 

nejpodrobněji, vč. zamýšlených projektů a specifikace předpokládaných grantů.  

 

 

 

 

Ad 6)  Komise pro SDZ a obhajoby tezí květen 2020 

Konkrétní návrhy složení komisí jsou v příloze. 

 

Student jméno viz neveřejný zápis neuspěl u SDZ 16. 1. 2020. Komise naznala, že je potřeba 

přepracovat teze a z tohoto důvodu bude opakování SDZ až v lednu 2021. Přepracované teze 

odevzdá v příslušném termínu začátkem září 2020. 

 

 

Ad 7) Oborové komise 

Nová OR si navrhne nové Oborové komise. Základ je ale shodný s údaji v akreditačních materiálech. 

Změna bude v komisi DIIA (dosavadní PST), kdy místo prof. Sekaniny bude jmenovaný prof. Herout a 

doplněn prof. Matyska.  

V komisi DIFI (dosavadní IN) je ke zvážení, zda navrhnout někoho místo prof. Meduny, který se 

zasedání komisí nikdy neúčastní. Dotážeme se doc. Černockého? 

Předběžně navržený seznam členů je v příloze. 

 

Ad 8)  Povinné zahraniční stáže 

Zahraniční stáž v rozsahu alespoň jednoho měsíce (30 dnů) je pro studenty studující v nově 

akreditovaném doktorském programu D-INF od semestru jaro 2020 povinná. 



Studenti, kteří byli do nového programu od jara 2020 převedeni z původního programu D-IN4, budou 

mít možnost podat si žádost o prominutí stáže a tuto novou povinnost nesplnit. Žádost musí být na 

OVV doručena do 31. 8. 2020. Na studenty, kteří si takovou žádost nepodají v daném termínu, se 

bude vztahovat povinnost stáž během studia absolvovat. 

Před výjezdem na zahraniční stáž student prokáže užitečnost pobytu na daném zahraničním 

pracovišti. Toto posoudí školitel spolu s proděkanem pro doktorské studium. 

Stáž může sestávat z více výjezdů na různá zahraniční pracoviště, min. však v délce 10 dnů. 

Kredity - za 10 dnů stáže obdrží student 4 kredity, za každých dalších dovršených 5 dnů obdrží další 2 

kredity, atd. Za celé období studia musí student splnit min. 12 kreditů za stáž, max. se za studium 

započítá stáž do výše 36 kreditů, delší pobyt je vhodný, ale už nebude hodnocen kreditově. 

V řešení je stipendijní program na úhradu nákladů na stáž ze zdrojů FI v maximální délce 3 měsíce. 

Povolení výjimky z povinnosti absolvovat zahraniční stáž bude individuálně posuzovat OR, která také 

stanoví náhradní řešení v souladu s předpisy. 

Pozn.: Slovensko je zahraničí. 

 

Ad 9) Různé 

a) Prof. Fakhreddine Ababsa (ENSAM, Francie) -  oponent disertace P. Eliáše (předseda prof. Barnat, 

školitel prof. Zezula). OR navrhuje Prof. Ababsu jako člena komise pro obhajoby disertací a předává 

jeho případné schválení k el. hlasování na VR (po odsouhlasení panem děkanem).  

b) Přednášky Seminar series – je nutné, aby školitelé apelovali na studenty, aby tyto přednášky 

navštěvovali. 

c) Proběhla diskuze týkající se snahy o snížení počtu neúspěšných doktorských studentů, zavedení 

funkce studijního ombudsmana, … 

 

 

 

 

Ad 10) Elektronická hlasování OR:  

 

a) Na RMU byla odeslána nominace na Cenu rektora MU 2020 do kategorie vynikající disertace  

– Martin Jonáš (doc. Strejček)  „Satisfiability of Quantified Bit-Vector Formulas: Theory and Practice“ 

 

 

b) Schváleny byly tyto komise pro obhajoby disertací 

OR 11. 10. 2019 
RNDr. Vladimír Míč 
„Binary Sketches for Similarity Search“  
Předseda:   prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU 
Členové:     prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU – školitel 
                    doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU 
                    Prof. Richard Connor, University of Stirling 
                    prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK v Praze 
                    doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU 
Oponenti:  Prof. Richard Connor, University of Stirling 
                    prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK v Praze 
Schválen návrh na Cenu děkana 2020. 
 
 



OR 11. 10. 2019 – Evropský doktorát 
RNDr. Katarína Furmanová 
 „Visualization and Visual Analysis of Intermolecular Interactions of Proteins“  
Chairman:   prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU 
Members:   doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D., FI MU – supervisor 
                     prof. Ing. Adam Herout, Ph.D., FIT VUT v Brně 
                     prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU 
                     doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D., FI MU 
                   Prof. Timo Ropinski, Ulm University, Germany 
                   Assoc. Prof. Pere-Pau Vázquez, Polytechnic University of Catalonia, Spain  
Readers:   Prof. Timo Ropinski, Ulm University, Germany 
                   Assoc. Prof. Pere-Pau Vázquez, Polytechnic University of Catalonia, Spain 
Schválen návrh na Cenu děkana 2019. 
 
 
OR 11. 11. 2019 
RNDr. Petr Eliáš 
 „Action Recognition, Annotation, and Searching in Motion Data“  
Předseda:   prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., FI MU 
Členové:     prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU – školitel 
                    doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU 
                    doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT v Brně 
                    prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK v Praze 
                    doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU 
Oponenti:  Prof. Fakhreddine Ababsa, ENSAM, Chalon-sur-Saône (doplnit jako člena, 6.2.2020) 
                    prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK v Praze 
 
 
 
OR 19. 11. 2019 
RNDr. Martin Demko 
 „Model Checking Based Parameter Synthesis of Dynamical Systems in Biology“  
Předseda:   prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU 
Členové:     prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU – školitel 
                     Ing. Jan Červený, Ph.D., ÚVGZ AV ČR 
                     doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., FI MU 
                     prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT v Brně 
                     doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D., FI MU 
Oponenti:   Ing. Jan Červený, Ph.D., ÚVGZ AV ČR 
                     Prof. Ion Petre, University of Turku 
 
 
OR 19. 11. 2019 
RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA 
 „DysTexia: An Assistive System for People with Dyslexia“  
Předseda:   prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU 
Členové:     doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D., FI MU – školitelka 
                     Dr. habil. Éva Gyarmathy, Hungarian Academy of Science 
                     doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D., FF UK v Praze 
                     prof. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU 
                     Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Siemens ČR 
Oponenti:   Dr. habil. Éva Gyarmathy, Hungarian Academy of Science 
                     prof. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU 
 
 



OR 3. 12. 2019 
RNDr. Martin Husák 
 „Prediction of Network Attacks in Collaborative Environment“  
Předseda:   prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU 
Členové:     doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., ÚVT MU – školitel 
                    doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, FIT VUT v Brně 
                    Univ.-Prof. Gerald Quirchmayr, University of Vienna 
                    doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D., FI MU 
Oponenti:  Univ.-Prof. Gerald Quirchmayr, University of Vienna 
                    Prof. Shanchieh Jay Yang, Rochester Institute of Technology 
 
 
Příští zasedání OR bude 12. 6. 2020 v 10:30. 
 
 
 
Zápis: A. Nazarejová 
Kontrola: prof. P. Hliněný 


